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WOENSDAG OUDERPANEL 
Afgelopen woensdag was het MR. Juffrouw Karlijn heeft daar een nieuw 
plan neergelegd voor het overblijven. Hierdoor denken we een 
mooie oplossing te hebben bedacht voor de ouders die graag 
een continurooster willen. De MR vindt het belangrijk dat we 
zoveel mogelijk meningen van ouders hierin horen. Daarom 
nodigen we u van harte uit voor het ouderpanel van 
aanstaande woensdag.  
 
 

 
AFTERMOVIE FEESTWEEK 
Hij is er hoor, de aftermovie van onze 
feestweek… Kijk en geniet!  
Klik op deze link: Aftermovie 
Feestweek de Alm - YouTube 
 
Met veel complimenten aan juffrouw 
Gabriëla voor het maken van dit 
filmpje   
 

 
 
 
 
 

Maandag is het tweede Pinksterdag. Alle kinderen 
zijn dan vrij! 



SLOPEN = KOPEN 
Een van de Almtoppers is: Op basisschool de Alm zorgen wij goed voor onze spullen. We vinden het 
belangrijk dat kinderen de waarde van spullen leren waarderen. We merken echter steeds vaker dat 
kinderen niet zuinig zijn op de spullen van school. Om deze reden hebben wij aan de MR voorgesteld 
om kinderen te laten betalen als zij spullen van school expres kapot maken.  
Samen met de MR is onderstaande prijslijst vastgesteld 
 
gum €0,15 
vulpen €12,50 
Nakijkpen groen €0,50 
markeerstift €1,50 
whiteboardmarker €1,50 
potlood €0,50 
Rollerpen uitwisbaar €2,50 

 
Belangrijk om te weten is dat de reden dat kinderen op school enkel gebruik mogen maken van 
spullen van school is omdat we willen voorkomen dat er kinderen zijn die veel spullen van thuis mee 
kunnen nemen en dat er kinderen zijn die dat niet hebben. Zo houden we het voor iedereen gelijk.  
 
 
 
OVERBLIJFFACTUREN 
Wij hebben gemerkt dat er een aantal facturen betreffende het overblijven, niet meer aankomt bij 
de opgegeven mailadressen. Met name de Gmail adressen geven problemen. 
Daarom wordt er een wijziging doorgevoerd en komt de mail van een ander mailadres. Het nieuwe 
afzendadres van de facturen voor het overblijven van uw kind(eren) wordt dealm@merrick.nl . 
Kijkt u in uw spam mocht u aan het einde van de maand geen factuur hebben ontvangen terwijl u 
kinderen wel die maand zijn overgebleven. Ook kunt u alle facturen terugvinden op de site van 
Merrick zelf. https://osb.merrick.nl/ouders/?id=863AC2C85EFB0409399ED53F52798D24 
U heeft hiervoor inlogcodes ontvangen. Neemt u contact met ons op, als u deze niet meer heeft. Wij 
kunnen u deze nogmaals sturen. Dus heeft uw kind overgebleven, dan staat er altijd een factuur 
klaar aan het einde van de maand! 
 
 
 

 
 
AVONDVIERDAAGSE 
Er zijn maar liefst 50 aanmeldingen voor de Avondvierdaagse in Goirle.  
De vierdaagse is dit jaar van 13 juni t/m 16 juni!!! 
 
 
 
 

 



 
DE GROTE VERKEERSSHOW 
Vandaag was de grote verkeersshow. De groepen 
½ en 4 hebben vanochtend genoten van de 
MAGIC TRAFFIC SHOW; een educatieve en 
magische voorstelling over het verkeer. Extra 
leuk omdat het thema bij de kleuters nu verkeer is 
en bij groep 4 het theater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE WATERPOKKEN ZIJN ER WEER! 
Op dit moment zijn er weer verschillende kinderen met waterpokken 
op school. De belangrijkste vraag die we steeds krijgen, is of kinderen 
naar school mogen met waterpokken. Het antwoord daarop is: ja. Als 
een kind met waterpokken zich goed voelt dan kan het gewoon 
naar school. Omdat een kind al besmettelijk is twee dagen voordat de 
huiduitslag verschijnt, is de kans groot dat andere kinderen al besmet 
zijn. Om verspreiding van waterpokken te voorkomen, heeft het 
daarom geen zin om je kind thuis te houden wanneer een ander kind 
waterpokken heeft. Informeer wel de leerkracht. 
Hieronder meer informatie over de waterpokken (bron: RIVM). 
 
Symptomen waterpokken 
In het begin heeft je kind last van lichte koorts, hoesten en hoofdpijn. 
Daarna komen er kleine rode bultjes op het hele lichaam en vaak ook in het haar. 
Na 6 tot 12 uur ontstaan er blaasjes. De blaasjes zijn gevuld met vocht en kunnen erg jeuken. 
De blaasjes gaan open of drogen in. Er komen korstjes op. 
Na een paar dagen gaan die korstjes eraf. 
 
 
Wat kun je zelf doen? 
Waterpokken gaan vanzelf over. De ziekte is meestal eerder voorbij dan het moment dat de korstjes 
afgevallen zijn. De besmettelijkheid is voorbij als alle korstjes ingedroogd zijn. 
Eigenlijk kun je dus niets doen tegen waterpokken. Je kunt wel proberen om de jeuk te verlichten. 
 

 Doe je kind liever niet in bad, omdat de waterpokken dan verder verspreid worden. 
 Houd de nagels van je kind kort. Zo voorkom je dat de blaasjes gaan ontsteken door het 

krabben met vieze nageltjes. 



 Zorg voor een goede hygiëne: was je handen en laat je kind dat ook doen. 
 Eventueel kun je bij de apotheek een zalfje halen tegen de jeuk. 
 Zijn de waterpokken ontstoken? Bel dan de huisarts. 

 
 
 
NIEUWS UIT DE OUDERKAMER 
Deze week was lekker rustig, er waren geen activiteiten gepland. 
Volgende week hebben Karlijn, Petra en ik een gesprek met Rogier, contour de twern, om te kijken 
wat we volgend schooljaar kunnen betekenen voor de ouder. Heb je een onderwerp waar je graag 
meer van wil weten of een leuke activiteit, laat het ons dan weten via email: 
ouderkamerdealmtilburg@gmail.com. 
 
Wij wensen u een fijn pinksterweekend. 
 
Petra en Daniëlle 
 
 
  
OVERIGE BELANGRIJKE DATA 
6 juni    2e Pinksterdag (kinderen zijn vrij) 
7 t/m 10 juni   Schoolkamp groep 8 
8 juni     Ouderpanel 
 
  

 


